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1.1 Προκαταρκτικό αγωνιστικό πρόγραμμα 2017 

 
Ιανουάριος 

27/01 Αγωνιστικές συναντήσεις (Αθήνα/ Θεσσαλονίκη /Ιωάννινα/Δράμα/Χανιά)  

 

Φεβρουάριος 

24/02 Αγωνιστικές Συναντήσεις  (Αθήνα/ Θεσσαλονίκη /Ιωάννινα/Δράμα/Χανιά)  
 
Αναπτυξιακά περιφερειακά πρωταθλήματα ( έως 15 και έως 17 ετών) 
-  Αγώνες Παμπαίδων / Παγκορασίδων και Περιφερειακά  πρωτ Ανδρών/Εφήβων-
Γυναικών/Νεανίδων 

 
11-12/2    A & Β  Όμιλος Αθήνα   
18/2         Γ Όμιλος Λάρισα         
18/2         Δ Όμιλος Κρήτη          
19/2         Ε Όμιλος Ιωάννινα      
 
11-12/02   Α & Β Όμιλος Θεσσ/κη   
19/02        Γ Όμιλος Δράμα            
25/02        Δ Όμιλος Κατερίνη        

 

 
Μάρτιος 

16/03 Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα  
 
17/03 Αγωνιστικές Συναντήσεις  (Αθήνα/ Θεσσαλονίκη /Ιωάννινα/Δράμα/Χανιά)  
 

 
 

 

 

Απρίλιος 

01 -11     IWF Youth World Championships,  Bangkok/THA 

 
01– 09      European Championships, Split/CRO 
 
Α΄ ΦΑΣΗ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. 
ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ/ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ/ΝΕΑΝΙΔΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ/ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ/ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

Νότιας  Ελλάδας 
08/04  Α΄ όμιλος  (Αθήνα)  
09/04  Β΄ Όμιλος  (Αθήνα)  

http://www.iwf.net/competitions/calendar/?cy=2017
http://www.iwf.net/competitions/calendar/?cy=2017
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22/04  Γ΄ Όμιλος (Λάρισα)   
22/04  Δ΄ Όμιλος (Κρήτη)    
23/04  Ε΄ Όμιλος (Ιωάννινα)  
 
Μακεδονίας - Θράκης 
08/04  Α΄ Όμιλος (Θεσσαλονίκη)  
09-04  Β΄ Όμιλος  (Θεσσαλονίκη)     
22/04  Γ΄ Όμιλος (Δράμα)              
23/04  Δ΄ Όμιλος   (Κατερίνη)          
*Σε περίπτωση που η Τ.Ε. διαπιστώσει πληθώρα αθλητών-σωματείων σ΄ έναν όμιλο, μπορεί να 
προχωρήσει σε διαφοροποίηση των ομίλων. 

 
21-30 9th World Masters Games, Auckland  NZL 
 
 

 

Μάιος 

 
06/05             Διασυλλογικοί αγώνες  Κρόνου  & Μέγα Αλέξανδρου Σερρών  
 
25-27/5       Β ΦΑΣΗ (ΤΕΛΙΚΗ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 

 

Ιούνιος 

 
30/06  Αγωνιστικές συναντήσεις (Αθήνα/ Θεσσαλονίκη /Ιωάννινα/Δράμα/Χανιά)  
16–23/06   Παγκόσμιο πρωτ Εφήβων/Νεανίδων,  Tokyo/Jpn 

 

 
 

Ιούλιος 

28/07 Αγωνιστικές συναντήσεις (Αθήνα/ Θεσσαλονίκη /Ιωάννινα/Δράμα/Χανιά)  

 

Αύγουστος 

20–25  FISU Universiade Taipei/TPE 
 
18/08   Αγωνιστικές συναντήσεις (Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Ιωάννινα/Δράμα/Χανιά  

 

 
  

http://www.taipei2017.com.tw/bin/home.php?Lang=en
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Σεπτέμβριος 

 
23–30        European Youth Championships Pristina/Kos 
23-30         European U15 Championships Pristina/Kos 
 
01/09       Αγωνιστικές συναντήσεις (Αθήνα/ Θεσσαλονίκη /Ιωάννινα/Δράμα/Χανιά  

 
Αναπτυξιακά Περιφερειακά Πρωταθλήματα (έως 15 και έως 17 ετών)-Αγώνες Παμπαίδων/ 
Παγκορασίδων & Περιφερειακά πρωτ Ανδρών/Εφήβων & Γυναικών/Νεανίδων 
 
09-10/9  Α & Β Όμιλος Αθήνα    
23/09     Γ Όμιλος Λάρισα     
24/09     Δ Όμιλος Κρήτη      
24/09     Ε Όμιλος Ιωάννινα  
 
 
09-10/9  Α & Β Ομιλος Θεσσαλονίκη  
16/09     Γ Όμιλος Δράμα   
17/09     Δ Όμιλος Κατερίνη  
 

17/09  Διασυλλογικοί αγώνες ΑΕΚ (Μικρασιατικό Κύπελλο Άρσης Βαρών) 

 

 

 

Οκτώβριος  

 
O1/10       Αγωνιστικές συναντήσεις (Αθήνα/ Θεσσαλονίκη /Ιωάννινα/Δράμα/Χανιά )  

 
17–25/10  IWF World Championships, Anaheim USA 
 
 
15-22/10   JUNIOR & UNDER 23 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS              TIR/ALB 
 

 

 
 

http://www.iwf.net/competitions/calendar/?cy=2017
http://www.iwf.net/competitions/calendar/?cy=2017
http://www.iwf.net/competitions/calendar/?cy=2017
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Νοέμβριος 

24/11 Αγωνιστικές συναντήσεις (Αθήνα/ Θεσσαλονίκη /Ιωάννινα/Δράμα/Χανιά 

 
Αναπτυξιακά  Περιφερειακά Πρωταθλήματα  (έως 15 και έως 17 ετών) -Αγώνες Παμπαίδων 
/ Παγκορασίδων &  Περιφερειακά πρωτ Ανδρών/Εφήβων & Γυναικών/Νεανίδων 
 
11/11  Α & Β Όμιλος Αθηνα  
12/11  Γ Όμιλος Λάρισα 
12/11  Δ Όμιλος Κρήτη 
 
11/11   Α & Β Όμιλος Θεσσαλονίκη 
12/11   Γ Όμιλος Δράμα 

12/11   Δ Όμιλος Κατερίνη 

 
Δεκέμβριος 

8/12  Αγωνιστικές συναντήσεις (Αθήνα/ Θεσσαλονίκη /Ιωάννινα/Δράμα/Χανιά 
 

10/12 Πανελλήνιο πρωτάθλημα παλαιμάχων αθλητών/τριων 
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1.2.Προϋποθέσεις συμμετοχής στα πρωταθλήματα 
 
  

Αγωνιστικές συναντήσεις  

 

Συμμετέχουν: Συμμετέχουν υποχρεωτικά οι αθλητές-αθλήτριες των Εθνικών 

ομάδων καθώς και επίλεκτοι αθλητές/τριες   μετά από πρόταση και επιλογή από την 

Τεχνική Επιτροπή 

 

Αναπτυξιακά περιφερειακά πρωταθλήματα (έως 15 - έως  17 &  

αγωνιστικά τεστ παμπαίδων)  & Περιφερειακά πρωταθλήματα 

Ανδρών/Γυναικών, Εφήβων /Νεανίδων. 

 
Συμμετέχουν: Συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες που εγγεγραμμένοι τρεις μήνες 

πριν ή με βεβαίωση από τον προπονητή του συλλόγου για την τεχνική επάρκεια και 

για την δυνατότητα να αγωνιστούν. Οι αγώνες στους αντίστοιχους ομίλους 

διεξάγονται με την προϋπόθεση ότι ο  ελάχιστος  αριθμός αθλητών/τριων που θα 

αγωνιστούν δεν θα είναι μικρότερος απο 30 αθλητές/τριες Σε αντίθετη περίπτωση η 

ΤΕ θα αποφασίζει για την ένταξη τους στον πλησιέστερο όμιλο. Οι αθλητές της 

κατηγορίας παίδων/κορασίδων θα αγωνίζονται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες 

ηλικιακές κατηγορίες. 

 

Προκριματική φάση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων & Περιφερειακά 

Πρωταθλήματα 

Από τις προκριματικές φάσεις των Πανελληνίων πρωταθλημάτων όλων των κατηγο-

ριών, θα προκύψουν οι 12 καλύτεροι αθλητές-αθλήτριες για τις κατηγορίες Ανδρών-

Γυναικών, Νέων Ανδρών- Νέων Γυναικών (έως 23 ετών) Εφήβων-Νεανίδων και Παί-

δων-Κορασίδων που θα συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα της αντίστοιχης 

κατηγορίας. Οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα προκριθούν στο πανελλήνιο πρωτά-

θλημα θα πρέπει υποχρεωτικά να αγωνιστούν στην ίδια κατηγορία σωματικού βά-

ρους όπου αγωνίστηκαν κατά τους αγώνες της προκριματικής φάσης. Υπάρχει η δυ-

νατότητα σε κάποιους αθλητές που για διάφορους λόγους (σπουδές, εργασία κ.α.) 

γυμνάζονται σε πόλη διαφορετική από αυτή που έχουν έδρα τα σωματεία τους, να 

αγωνιστούν στον όμιλο της έδρας διαμονής τους.   
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Στην προκριματική φάση και στα περιφερειακά πρωταθλήματα αγωνίζονται οι αθλη-

τές-αθλήτριες που είναι γραμμένοι σε σωματεία που ανήκουν στην δύναμη της 

Ε.Ο.Α.Β., και έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και υγείας της Ομοσπονδίας με την 

προϋπόθεση να το έχουν εκδώσει τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία που θα α-

γωνισθούν, εκτός αν η προκήρυξη των αγώνων προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό α-

θλητών-αθλητριών για τους οποίους ο Σωματειακός Προπονητής βεβαιώσει με υ-

πεύθυνη δήλωση ότι ο αθλητής-αθλήτρια προπονείται στο σωματείο του πέραν του 

τριμήνου.  

        Πανελλήνια πρωταθλήματα 2017     

 

        Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών 

 

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών θα διεξαχθεί σε 2 δύο φάσεις που  θα έχουν ως 

εξής: 

 

1. Α΄ Φάση-Προκριματική: θα αγωνίζονται όλοι οι αθλητές της κατηγορίας που είναι 

εγγεγραμμένοι σε Σωματεία της Ομοσπονδίας.  

 

2. B’ Φάση - Τελική: Οι αθλητές που έχουν πετύχει επίδοση, στις προκριματικές φά-

σεις κατηγορίας Ανδρών, που τους κατατάσσει στους 12 καλύτερους αθλητές (σύ-

νολο) για την αντίστοιχη κατηγορία Ανδρών την περίοδο 2017 με την προϋπόθεση 

ότι έχουν πετύχει τα αντίστοιχα όρια συμμετοχής (Σχετικός πίνακας σελ.15). Σε πε-

ρίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 12η θέση συμμετέχουν όλοι οι ισοβαθμήσα-

ντες αθλητές.  

Οι αθλητές θα πρέπει υποχρεωτικά να αγωνιστούν στην ίδια κατηγορία σωματικού 

βάρους όπου αγωνίστηκαν κατά τους αγώνες της προκριματικής φάσης. 

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών 

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα Γυναικών θα διεξαχθεί σε 2 δύο φάσεις που θα έχουν 

ως εξής: 

 

1. Α΄ Φάση- Προκριματική: θα αγωνίζονται όλες οι αθλήτριες της κατηγορίας που 

είναι εγγεγραμμένες σε Σωματεία της Ομοσπονδίας.  
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2. B΄ Φάση - Τελική: Οι αθλήτριες που έχουν πετύχει επίδοση, στην προκριματική 

φάση κατηγορίας Γυναικών, που τις κατατάσσει στις 12 καλύτερες αθλήτριες (σύνο-

λο) για την αντίστοιχη κατηγορία Γυναικών την περίοδο 2017 με την προϋπόθεση 

ότι έχουν πετύχει τα αντίστοιχα όρια συμμετοχής (Σχετικός πίνακας σελ.15). Σε πε-

ρίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 12η θέση συμμετέχουν όλοι οι ισοβαθμήσασες 

αθλήτριες.  

Οι αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να αγωνιστούν στην ίδια κατηγορία σωματικού 

βάρους όπου αγωνίστηκαν κατά τους αγώνες της προκριματικής φάσης. 

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων  Ανδρών (έως 23 ετών) 

 

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων ανδρών (έως 23 ετών) θα διεξαχθεί σε 2 δύο φά-

σεις που  θα έχουν ως εξής: 

 

1. Α΄ Φάση- Προκριματική: θα αγωνίζονται όλοι οι αθλητές της κατηγορίας που εί-

ναι εγγεγραμμένοι σε Σωματεία της Ομοσπονδίας.  

 

2. B΄ Φάση - Τελική: Οι αθλητές που έχουν πετύχει επίδοση, στις προκριματικές φά-

σεις κατηγορίας Νέων Ανδρών, που τους κατατάσσει στους 12 καλύτερους αθλητές 

(σύνολο) για την αντίστοιχη κατηγορία Νέων Ανδρών την περίοδο 2017 με την 

προϋπόθεση ότι έχουν πετύχει τα αντίστοιχα όρια συμμετοχής (Σχετικός πίνακας 

σελ.15). Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 12η θέση συμμετέχουν όλοι οι 

ισοβαθμήσαντες αθλητές.  

Οι αθλητές θα πρέπει υποχρεωτικά να αγωνιστούν στην ίδια κατηγορία σωματικού 

βάρους όπου αγωνίστηκαν κατά τους αγώνες της προκριματικής φάσης. 

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών (έως 23 ετών)  

 

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων Γυναικών (έως 23 ετών) θα διεξαχθεί σε 2 δύο 

φάσεις που θα έχουν ως εξής: 

 

1. Α΄ Φάση- Προκριματική: θα αγωνίζονται όλες οι αθλήτριες της κατηγορίας που 

είναι εγγεγραμμένες σε Σωματεία της Ομοσπονδίας.  
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2. Β΄ Φάση - Τελική: Οι αθλήτριες που έχουν πετύχει επίδοση, στην προκριματική 

φάση κατηγορίας Νέων Γυναικών, που τις κατατάσσει στις 12 καλύτερες αθλήτριες 

(σύνολο) για την αντίστοιχη κατηγορία Νέων Γυναικών την περίοδο 2017 με την 

προϋπόθεση ότι έχουν πετύχει τα αντίστοιχα όρια συμμετοχής (Σχετικός πίνακας 

σελ.15). Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιδόσεων στην 12η θέση συμμετέχουν όλοι οι 

ισοβαθμήσασες αθλήτριες.  

Οι αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να αγωνιστούν στην ίδια κατηγορία σωματικού 

βάρους όπου αγωνίστηκαν κατά τους αγώνες της προκριματικής φάσης. 

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Έφηβων 

 

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα Εφήβων θα διεξαχθεί σε 2 δύο φάσεις που θα έχουν ως 

εξής: 

 

1. Α΄ Φάση - Προκριματική: θα αγωνίζονται όλοι οι αθλητές της κατηγορίας  που 

είναι εγγεγραμμένοι σε Σωματεία της Ομοσπονδίας.  

 

2. Β΄ Φάση - Τελική: Οι αθλητές που έχουν πετύχει επίδοση, στην προκριματική φά-

ση κατηγορίας Εφήβων, που τους κατατάσσει στους 12 καλύτερους αθλητές (σύνο-

λο) για την αντίστοιχη κατηγορία Εφήβων την περίοδο 2017. Σε περίπτωση ισοβαθ-

μίας επιδόσεων στην 12η θέση συμμετέχουν όλοι οι ισοβαθμήσαντες αθλητές.  

Οι αθλητές θα πρέπει υποχρεωτικά να αγωνιστούν στην ίδια κατηγορία σωματικού 

βάρους όπου αγωνίστηκαν κατά τους αγώνες της προκριματικής φάσης. 

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων 

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα Νεανίδων θα διεξαχθεί σε 2 δύο φάσεις που θα έχουν 

ως εξής: 

 

1. Α΄ Φάση - Προκριματική: θα αγωνίζονται όλες οι αθλήτριες της κατηγορίας που 

είναι εγγεγραμμένες σε Σωματεία της Ομοσπονδίας.  

 

2. Β΄ Φάση - Τελική: Οι αθλήτριες που έχουν πετύχει επίδοση, στην προκριματική 

φάση κατηγορίας Νεανίδων, που τις κατατάσσει στις 12 καλύτερες αθλήτριες (σύ-

νολο) για την αντίστοιχη κατηγορία Νεανίδων την περίοδο 2017. Σε περίπτωση ισο-

βαθμίας επιδόσεων στην 12η θέση συμμετέχουν όλοι οι ισοβαθμήσασες αθλήτριες. 
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Οι αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να αγωνιστούν στην ίδια κατηγορία σωματικού 

βάρους όπου αγωνίστηκαν κατά τους αγώνες της προκριματικής φάσης. 

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων 

 

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα Παίδων θα διεξαχθεί σε 2 δύο φάσεις που θα έχουν ως 

εξής: 

1. Α΄ Φάση - Προκριματική: θα αγωνίζονται όλοι οι αθλητές της κατηγορίας που εί-

ναι εγγεγραμμένοι σε Σωματεία της Ομοσπονδίας.  

 

2. Β΄ Φάση - Τελική: Οι αθλητές που έχουν πετύχει επίδοση, στην προκριματική φά-

ση κατηγορίας Παίδων, που τους κατατάσσει στους 12 καλύτερους αθλητές (σύνο-

λο) για την αντίστοιχη κατηγορία Παίδων την περίοδο 2016. Σε περίπτωση ισοβαθ-

μίας επιδόσεων στην 12η θέση συμμετέχουν όλοι οι ισοβαθμήσαντες αθλητές.  

Οι αθλητές θα πρέπει υποχρεωτικά να αγωνιστούν στην ίδια κατηγορία σωματικού 

βάρους όπου αγωνίστηκαν κατά τους αγώνες της προκριματικής φάσης. 

   

        Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων 

 

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα Κορασίδων θα διεξαχθεί σε 2 δύο φάσεις που θα έχουν 

ως εξής: 

 

1. Α΄ Φάση- Προκριματική: θα αγωνίζονται όλες οι αθλήτριες της κατηγορίας  που 

είναι εγγεγραμμένες σε Σωματεία της Ομοσπονδίας.  

 

2. Β΄ Φάση - Τελική: Οι αθλήτριες που έχουν πετύχει επίδοση, στην προκριματική 

φάση κατηγορίας Κορασίδων, που τις κατατάσσει στις 12 καλύτερες αθλήτριες (σύ-

νολο) για την αντίστοιχη κατηγορία Κορασίδων την περίοδο 2016. Σε περίπτωση ι-

σοβαθμίας επιδόσεων στην 12η θέση συμμετέχουν όλοι οι ισοβαθμήσασες αθλήτρι-

ες. Οι αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να αγωνιστούν στην ίδια κατηγορία σωμα-

τικού βάρους όπου αγωνίστηκαν κατά τους αγώνες της προκριματικής φάσης. 

 



11 

 

Παρατηρήσεις:  

1)Σε όλα τα Πανελλήνια πρωταθλήματα συμμετέχουν αθλητές/αθλήτριες, που δεν εί-

χαν την δυνατότητα να αγωνιστούν στις προκριματικές φάσεις λόγο ότι ήταν τραυ-

ματίες που θα αποδεικνύετε με έγγραφη βεβαίωση από  γιατρό η δημόσιο νοσοκομείο 

και έχουν κατακτήσει 1η έως 3η θέση (σύνολο) στα αντίστοιχα Πανελλήνια πρωτα-

θλήματα 2016.  

2)Οι αθλητές αθλήτριες που θα αγωνιστούν σε διεθνείς αγώνες του 2017 θα αγωνι-

στούν κατ’ εξαίρεση στα πανελλήνια πρωταθλήματα σύμφωνα με την επίδοση που θα 

πετύχουν και την κατηγορία στην οποία θα έχουν αγωνιστεί. 

 
1.3.Διοργάνωση Αγώνων από Σωματεία 

 
Τα σωματεία συμφώνα και με το άρθρο 2 του κανονισμού «Εσωτερικών 

Διοργανώσεων και σχέσεων ομοσπονδίας με Σωματεία Μέλη» που επιθυμούν να 

διοργανώνουν φιλικούς αγώνες, τουρνουά, ή επίσημες διασυλλογικές ημερίδες 

υποχρεούνται να απευθύνουν γραπτή αίτηση - εκδήλωση ενδιαφέροντος προς το 

Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β.   

 

Η αίτηση αυτή θα περιέχει την προκήρυξη των αγώνων η όποια δεν θα πρέπει να 

διαφοροποιείται από τις αντίστοιχες της Ε.Ο.Α.Β. παρά μόνο στα σημεία που 

επιτρέπετε, τις ημερομηνίες, το πρόγραμμα των αγώνων, την άδεια παραχώρησης 

των εγκαταστάσεων από τον εποπτεύοντα φορέα κ.α.  

Μετά το τέλος των αγώνων ο διοργανωτής υποχρεούται να αποστείλει στη Ε.Ο.Α.Β. 

λεπτομερή αναφορά με τα στοιχεία των διεξαχθέντων αγώνων (αποτελέσματα, 

συμμετοχές, στατιστική κλπ) καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που, τυχόν 

ζητηθεί από την Ε.Ο.Α.Β.  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την διεξαγωγή των παραπάνω είναι: Να συμμετέχουν 

τουλάχιστον τρία σωματεία και να υπάρχει σχετική αίτηση τους. Η αίτηση θα πρέπει 

να κατατίθεστε στην ομοσπονδία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2017 και 

τουλάχιστον 3 μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων. Οι αγώνες θα 

συμπεριλαμβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας.  Η Ε.Ο.Α.Β. θα 

εξετάζει και θα αποφασίζει για την αποδοχή της αίτησης, θα ορίζει την επιτροπή των 

αγώνων και θα καλύπτει την τεχνική υποστήριξη των αγώνων. 
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1.4.Βαθμολογίες πρωταθλημάτων 
 

Σε όλα τα Πανελλήνια πρωταθλήματα ισχύει η βαθμολογία με βάση την IWF: 1η θέση: 28, 

2η θέση: 25, 3η θέση: 23, 4η θέση: 22 κ.ο.κ. Η βαθμολόγηση ισχύει στο αρασέ, ζετέ, και 

στο σύνολο των δύο κινήσεων. Στους τρεις πρώτους νικητές/νικήτριες της κατηγορίας και 

σε κάθε κίνηση (Αρασέ, Ζετέ, Σύνολο) απονέμονται αντίστοιχα μετάλλια-διπλώματα. Στους 

πρώτους νικητές στο σύνολο απονέμονται έπαθλα. Έπαθλα θα δίνονται και στα έξι 

σωματεία με βάση την βαθμολογία του πρωταθλήματος.  

 

Στα περιφερειακά πρωταθλήματα - αγώνες πρόκρισης: Στους τρεις πρώτους 

νικητές/νικήτριες στο σύνολο απονέμονται αντίστοιχα μετάλλια-διπλώματα. Όσον αφορά 

τα  Σωματεία, η βαθμολόγηση τους ως εξής: Για κάθε κατηγορία (Ανδρών, Γυναικών, Νέων 

Ανδρών, Νέων Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων) οι συμμετέχοντες  

αθλητές-αθλήτριες  που δεν έχουν ακυρωθεί, θα βαθμολογούνται με 5 βαθμούς. Στα 

περιφερειακά πρωταθλήματα-αγώνες πρόκρισης δεν θα ισχύει απονομή-κατάταξη αλλά οι 

βαθμοί θα μετρήσουν στην αξιολόγηση τους που γίνεται στο τέλος της χρονιάς. 

    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  I.W.F. 

1η θέση 28 βαθμούς 14η θέση 12 βαθμούς 

2η θέση 25 βαθμούς 15η θέση 11 βαθμούς 

3η θέση 23 βαθμούς 16η θέση 10 βαθμούς 

4η θέση 22 βαθμούς 17η θέση 09 βαθμούς 

5η θέση 21 βαθμούς 18η θέση 08 βαθμούς 

6η θέση 20 βαθμούς 19η θέση 07 βαθμούς 

7η θέση 19 βαθμούς 20η θέση 06 βαθμούς 

8η θέση 18 βαθμούς 21η θέση 05 βαθμούς 

9η θέση 17 βαθμούς 22η θέση 04 βαθμούς 

10η θέση 16 βαθμούς 23η θέση 03 βαθμούς 

11η θέση 15 βαθμούς 24η θέση 02 βαθμούς 

12η θέση 14 βαθμούς 25η θέση 01 βαθμούς 

13η θέση 13 βαθμούς   
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1.5.Γενικές διατάξεις 
 

 Κατηγορίες Σωματικού Βάρους 

 

ΑΝΔΡΩΝ 56κ. 62κ. 69κ. 77κ. 85κ. 94κ. 105κ. +105κ. 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 48κ. 53κ. 58κ. 63κ. 69κ. 75κ. +75κ. 
ΠΑΙΔΩΝ  50κ. 56κ. 62κ. 69κ. 77κ. 85κ. 94κ. +94κ. 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 44κ. 48κ. 53κ. 58κ. 63κ. 69κ. +69κ. 

 Κατηγορίες με βάση την ηλικία 
 

 
ΚΑΤΗΓ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2004 ΚΑΙ 

ΚΑΤΩ. 
 
ΚΑΤΗΓ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ & ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 13-23 ΕΤΩΝ 
(Χ.Γ. 1994-2004) 
 
ΚΑΤΗΓ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ 
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 13-20 ΕΤΩΝ 
(Χ.Γ. 1997-2004 
 
ΚΑΤΗΓ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (έως 17 ετών) 
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ  ΗΛΙΚΙΑΣ 13-17 ΕΤΩΝ 
(Χ.Γ. 2000-2004) 
 
ΚΑΤΗΓ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (έως 12 ετών) 
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ  ΗΛΙΚΙΑΣ 10-12 ΕΤΩΝ 
(Χ.Γ. 2005-2007) 
 
Σε όλους τους αγώνες για να συμμετέχουν οι αθλητές-αθλήτριες θα πρέπει να έχουν 
εκδώσει δελτίο τρεις μήνες πριν από τον συγκεκριμένο αγώνα συμμετοχής τους. 
Εκτός αν η προκήρυξη των αγώνων προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό αθλητών-
αθλητριών για τους οποίους ο Σωματειακός Προπονητής θα βεβαιώσει με υπεύθυνη 
δήλωση ότι ο αθλητής ή η αθλήτρια γυμνάζεται υπό την εποπτεία του, πέραν του 
τρίμηνου. 
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 Κατηγορίες Παμπαίδων-Παγκορασίδων 
 

1. Όλα τα σωματεία πριν προχωρήσουν στην εγγραφή αθλητών-αθλητριών ηλικίας 10-

13 ετών  θα πρέπει να εξασφαλίσουν με απολυτή αυστηρότητα τους προβλεπόμενους 

κανόνες τόσο ιατρικής όσο και προπονητικής παρακολούθησης. 

 

2. Οι αθλητές/αθλήτριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να ακολουθούν ειδικά 

προγράμματα τεχνικής κατάρτισης για τα οποία έχουν ήδη ενημερωθεί  οι προπονητές, 

ενώ  σε καμία περίπτωση δεν  θα  πρέπει να ανυψώνουν βάρη. 

 

3. Στις περιοχές Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Περιφέρειας όπου υπάρχουν  Εθνικά-

Περιφερειακά Ομοσπονδιακά Κέντρα  οι αθλητές-αθλήτριες αμέσως μετά την εγγραφή 

τους  θα έχουν την δυνατότητα άμεσης ένταξης στις Ακαδημίες Παμπαίδων - 

Παγκορασίδων. 

 

4. Τα αγωνιστικά τεστ των αθλητών-αθλητριών αυτής της κατηγορίας θα 

περιλαμβάνουν  την βαθμολόγηση της  τεχνικής τους ικανότητας. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2017 
 

ΑΝΔΡΩΝ-ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2017 

ΠΡΟΚΡΙΣΗ 
 

 ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΗΓ 
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΑΝΔΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 

56 112 108 

62 140 132 

69 165 155 

77 185 170 

85 195 185 

94 200 190 

105 210 195 

+105 215 200 

 

 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2017 
ΠΡΟΚΡΙΣΗ 

 
 ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΤΗΓ 
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

48 55 53 

53 62 58 

58 68 65 

63 75 75 

69 88 80 

75 92 85 

+75 98 90 

 

Σε κάθε προκήρυξη αγώνων, θα υπάρχει ενδεχόμενο να τεθεί ελάχιστο βάρος εκκίνησης 

κάθε αγωνίσματος, με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου. 

Σε ότι αφορά, αγωνιστικά χαρακτηριστικά και οικονομικά δεδομένα των αγώνων που δεν 

αναφέρονται στον Αγωνιστικό Σχεδιασμό, θα περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις των 

πρωταθλημάτων που θα σας αποσταλούν.   
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Διαδικασία δήλωσης αθλητών/αθλητριών 
στα πρωταθλήματα 

 

Όλοι οι Σωματειακοί προπονητές θα πρέπει να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στην 
Ε.Ο.Α.Β τις παρακάτω δηλώσεις με την ακόλουθη διαδικασία: 

 

Στην αρχή της περιόδου 

 

 

Δήλωση Προπονητή Άρσης Βαρών για την 
αγωνιστική περίοδο 2017 

 

O υπογράφων προπονητής της άρσης βαρών……..…………..………….. 

του Σωματείου…………………………………… 

 

Δηλώνω ότι: 

1) Έχω ενημερωθεί από την Ε.Ο.Α.Β για τις διατάξεις του αγωνιστικού 

σχεδιασμού της Ε.Ο.Α.Β, του κανονισμού Ντόπινγκ αυτής, του ν. 2725/99 

(ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις  του ν. 3057/02 

(Φ.Ε.Κ, 239 Α΄) περί καταπολέμησης του ντόπινγκ και με τις σχετικές 

διατάξεις του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α΄), του ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49 Α΄), 

καθώς επίσης και με τις διατάξεις των, κατ’εξουσιοδότηση των πιο πάνω 

νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με το ντόπινγκ. 

 

2) Έχω ενημερώσει από την πλευρά μου όλους  τους αθλητές /αθλήτριες του 

Σωματείου μου καθώς επίσης και τους γονείς των ανήλικων 

αθλητών/αθλητριών.   

 

                                       ………………   …./…./2017 

Ο ΔΗΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
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Πριν από την έναρξη κάθε πρωταθλήματος μαζί με την δήλωση συμμετοχής 

 
Δήλωση Προπονητή Άρσης Βαρών για την συμμετοχή 

αθλητών/Αθλητριών στους αγώνες 
……………………………………………………………… 

 

O υπογράφων προπονητής της άρσης βαρών……..…………..………….. 

του Σωματείου…………………………………………….. 

Δηλώνω ότι: 

1) Έχω ενημερωθεί από την Ε.Ο.Α.Β για τις διατάξεις του αγωνιστικού σχεδιασμού της 

Ε.Ο.Α.Β, του κανονισμού Ντόπινγκ αυτής, του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις  του ν. 3057/02 (Φ.Ε.Κ, 239 Α΄) περί καταπολέμησης του 

ντόπινγκ και με τις σχετικές διατάξεις του ν 3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α΄), του ν.4373/2016 

(ΦΕΚ 49 Α΄),  καθώς επίσης και με τις διατάξεις των, κατ’εξουσιοδότηση των πιο πάνω 

νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με το ντόπινγκ. 

2) Για τις ως άνω διατάξεις και κανονισμούς έχω ενημερωθεί , από την ημερομηνία 

εφαρμογής τους  και  έχω ενημερώσει και από την πλευρά μου τους Αθλητές / Αθλήτριες: 

1  8  

2  9  

3  10  

4  11  

5  12  

6  13  

7  14  

που συμμετέχουν στους αγώνες για τους οποίους έχω την αποκλειστική ευθύνη της 

αγωνιστικής τους προετοιμασίας, καθώς επίσης και τους γονείς των ανήλικων Αθλητών 

/Αθλητριών. 

                                                   ………………   …./…./2017 

Ο ΔΗΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
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1.7.Υποχρεώσεις Σωματειακών Προπονητών  

 
Την αγωνιστική περίοδο 2017 σ’ όλες τις διοργανώσεις της Ε.Ο.Α.Β. οι σωματειακοί 

προπονητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την άδεια άσκησης επαγγέλματος 

προπονητή άρσης βαρών την οποία και θα επιδεικνύουν όταν τους ζητηθεί από την 

Επιτροπή Αγώνων. Σε περίπτωση που δεν θα την έχουν η Επιτροπή Αγώνων έχει το 

δικαίωμα της αποβολής του προπονητή από τον συγκεκριμένο αγώνα. 

 

Οι Σωματειακοί Προπονητές κατά την διάρκεια των αγώνων θα είναι υπεύθυνοι: 

Για την αγωνιστική προετοιμασία των  αθλητών/αθλητριών του σωματείου το  οποίο 

εκπροσωπούν και οι οποίοι έχουν δηλωθεί για τον συγκεκριμένο αγώνα, καθώς και για την 

ενημέρωση των συμμετεχόντων αθλητών- αθλητριών  για τις διάταξης των κανονισμών 

της Ε.Ο.Α.Β. καθώς και για τις διατάξεις του Ν.2725/99 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

με τον Ν.3057/02 περί καταπολέμησης Ντόπινγκ καθώς και για τον Ν.3708/2008 

καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις.. 

     

Οι Συνοδοί - Σωματειακοί Προπονητές θα είναι υπεύθυνοι: Για την μετακίνηση και  

την διαμονή των αθλητών/αθλητριών τους σ’ολη την διάρκεια της διοργάνωσης για την 

οποία έχουν δηλωθεί. 

 

Σε όλους τους αγώνες της Ε.Ο.Α.Β. οι αθλητές-αθλήτριες θα συνοδεύονται από τον 

προπονητή του σωματείου, ο οποίος θα πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 

να έχει δηλωθεί από το Σωματείο του στην Ε.Ο.Α.Β. κατά την έναρξη της αγωνιστικής 

περιόδου, σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τους αγώνες. 
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1.8.Υποχρεώσεις Σωματείων 

 
1) Σύμφωνα με  το άρθρο 6 του κανονισμού εσωτερικών διοργανώσεων και σχέσεων 

ομοσπονδίας με σωματεία-μέλη θα πρέπει να ορίσουν εγγράφως  στην Ε.Ο.Α.Β. πριν από 

την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου τα ονόματα των προπονητών τους, επί ποινή 

αποκλεισμού. Κάθε αλλαγή προπονητή θα γνωστοποιείται εντός 72 ωρών εγγράφως στην 

Ε.Ο.Α.Β.  Επίσης τα σωματεία θα πρέπει να γνωστοποιούν εγγράφως στην Ε.Ο.Α.Β. πριν 

από την έναρξη τις αγωνιστικής περιόδου τον εκπρόσωπο τους καθώς και τον αναπληρωτή 

του για την αγωνιστική περίοδο 2017 (συνημμένη φόρμα – δήλωση συμμετοχής), για την 

καλύτερη επικοινωνία της Ομοσπονδίας με το σωματείο. Ο ανωτέρω ορισμός, δεν αφορά 

τους εκπροσώπους των σωματείων για τις Γενικές Συνελεύσεις. 

 

Το Σωματείο με την δήλωση συμμετοχής στα πρωταθλήματα της Ε.Ο.Α.Β. αποδέχεται: α) 

Τον Αγωνιστικό Σχεδιασμό, β) Τους κανονισμούς της Ε.Ο.Α.Β. γ) Τις διατάξεις της 

προκήρυξης των αγώνων και δ) Είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση των αθλητών-

αθλητριών του, για τις διατάξεις του αγωνιστικού σχεδιασμού της Ε.Ο.Α.Β, του κανονισμού 

Ντόπινγκ αυτής, του ν.2725/99 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις 

διατάξεις  του ν.3057/02 (Φ.Ε.Κ, 239 Α΄) περί καταπολέμησης του ντόπινγκ και με τις 

σχετικές διατάξεις του ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α΄), του ν.4373/2016 (ΦΕΚ 49 Α΄) καθώς 

επίσης και με τις διατάξεις των, κατ’εξουσιοδότηση των πιο πάνω νόμων, Υπουργικών 

Αποφάσεων σχετικά με το ντόπινγκ. 

 

2) Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού εσωτερικών διοργανώσεων και σχέσεων 

ομοσπονδίας με σωματεία-μέλη τα σωματεία οφείλουν να γνωστοποιούν  τα εξής: α) Κάθε 

τροποποίηση που επέρχεται στο καταστατικό και στον εσωτερικό κανονισμό τους. β) Κάθε 

μεταβολή που επέρχεται στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τους. γ) Τις τυχόν 

αλλαγές της διευθύνσεις των γραφείων τους, του αριθμού τηλεφώνου, φαξ και άλλων 

χρήσιμων στοιχείων τους. δ) Τις ποινές που τυχόν επιβάλουν στους αθλητές τους σε 

εύλογο χρονικό διάστημα. 

 

3) Σε όλους τους αγώνες της Ε.Ο.Α.Β. οι αθλητές-αθλήτριες θα συνοδεύονται από τον 

προπονητή του σωματείου, ο οποίος θα πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 

να έχει δηλωθεί στη Ε.Ο.Α.Β. κατά την έναρξη τις αγωνιστικής περιόδου, σε αντίθετη 

περίπτωση θα αποκλείονται από τους αγώνες. 
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4) Όσον αφορά της διαμονές διατροφές κατά την διάρκεια των αγώνων, αυτές θα γίνονται 

με ευθύνη των σωματείων. Η ομοσπονδία, ανάλογα με τα οικονομικά της δεδομένα, 

αναλαμβάνει την κάλυψη μέρους των εξόδων των σωματείων και σύμφωνα με την 

αγωνιστική τους παρουσία.     
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

 

Δηλώνουμε συμμετοχή στα πρωταθλήματα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΡΣΗΣ 
ΒΑΡΩΝ για την Αγωνιστική Περίοδο 2017, αποδεχόμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα τις 
διατάξεις του Αγωνιστικού Σχεδιασμού και των Προκηρύξεων των Αγώνων. 
 
Τα ακριβή στοιχεία του Σωματείου μας είναι: 

Επωνυμία:  

  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Γ.Γ.Α.: 
(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ) (π.χ. ΑΑ 00) 

 

Διεύθυνση:  

 
 

Περιοχή /Ταχ. κωδικός  

Τηλέφωνο/Φαχ:   

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΗΤΡΩΟΥ /Δ.Ο.Υ. 

  

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
Αντιπρόσωπος του τμήματος Άρσης Βαρών του σωματείου μας για την Αγωνιστική 
Περίοδο 2017 θα είναι:  (Δεν αφορά τους εκπροσώπους των σωματείων στις Γενικές Συνελεύσεις) 

Όνομα:  

Επώνυμο:  

Τηλέφωνο:  

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
Προπονητής του Σωματείου μας για την Αγωνιστική Περίοδο 2017 θα είναι: 

Όνομα:  

Επώνυμο:  

ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Γ.Α.:   

Τηλέφωνα/Φαχ:  

Τηλέφωνο (κινητό):  

Διεύθυνση:  

Περιοχή /Ταχ. κωδικός  

Ηλεκτρονική 
Διεύθυνση: 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή                 Σφραγίδα Σωματείου                        Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή 
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1.9. Πρόγραμμα  Σωματειακών Συνδρομών για το 2017 

 

Α.Συνδρομές Σωματείων  για εγγραφές Αθλητών/Αθλητριών 

Ηλικίες < των 17 ετών Χωρίς συνδρομή 

Ηλικίες 18-20 ετών 3 ευρώ  
Ηλικίες 21 και άνω 5  ευρώ 
 

Β.Συνδρομές Σωματείων  για μεταγραφές Αθλητών/Αθλητριών 

Ηλικίες < των 17 ετών   5 ευρώ 

Ηλικίες 18-20 ετών 10 ευρώ  

Ηλικίες 21 και άνω 15  ευρώ 
 

Γ.Συνδρομές Σωματείων για  Συμμετοχή σε Αγώνες 

1.Περιφερειακά Πρωταθλήματα 

Ηλικίες  < 17 ετών Χωρίς συνδρομή 

Ηλικίες 18-20 ετών   5 ευρώ  
Ηλικίες 21 και άνω   8  ευρώ 
 

2.Πανελλήνια  Πρωταθλήματα 

Ηλικίες < 17 ετών Χωρίς συνδρομή 
Ηλικίες 18-20 ετών   5 ευρώ  

Ηλικίες 21 και άνω 10  ευρώ 
 

Παρατήρηση: Εξαιρούνται της καταβολής συνδρομών για συμμετοχή σε αγώνες οι  

αθλητές/αθλήτριες όλων των κατηγοριών, που είχαν συμμετοχή με την Εθνική 

ομάδα σε διεθνείς διοργανώσεις. 

Δ.Δαπάνες Διαμονής- Διατροφής- Μετακίνησης σε  Αγωνιστικές συναντήσεις-

Περιφερειακά  και Πανελλήνια πρωταθλήματα  

Περιφερειακά Πρωταθλήματα 

Για όλες τις κατηγορίες αθλητών/τριων  οι δαπάνες αναλαμβάνονται  από τα 

Σωματεία 
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Αγωνιστικές Συναντήσεις 

Για όλες τις κατηγορίες αθλητών/τριων  οι δαπάνες αναλαμβάνονται  από τα 

Σωματεία. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση αιτιολογημένης εισήγησης της Τεχνικής 

Επιτροπής για αθλητές-τριες που προβλέπεται η συμμετοχή τους σε συγκεκριμένο 

αγωνιστικό στόχο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου αλλά και αθλητών 

απομακρυσμένων περιοχών από τις πόλεις διεξαγωγής (Αθήνα-Θεσ/νίκη-Χανιά) 

των συναντήσεων. 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα 

Ηλικίες < 17 ετών Αναλαμβάνονται  από την ΕΟΑΒ με βάση 
την διαδικασία που ίσχυσε το 2016 

Ηλικίες 18 και άνω  Αναλαμβάνονται  από τα Σωματεία  
 

Παρατήρηση: Η Ε.Ο.Α.Β. αναλαμβάνει επιπλέον  την κάλυψη του κόστους 

διαμονής-διατροφής-μετακίνησης για   Αθλητές/Αθλήτριες όλων των κατηγοριών 

που είχαν συμμετοχή με την Εθνική ομάδα σε διεθνείς διοργανώσεις την τρέχουσα 

ή τις  δύο προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους. 

Κεντρικός στόχος η  μείωση του κόστους διεξαγωγής των αγώνων, ενώ οι πόροι  

που θα εξοικονομηθούν, θα διατεθούν στις εθνικές ομάδες αλλά και στο 

αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας. 

 
Διαδικασία κατάθεσης συνδρομών 

 

Οι συνδρομές  των σωματείων θα κατατίθενται στον λογαριασμό της Ε.Ο.Α.Β. 

Εθνική Τράπεζα 080/48056744 IBAN:GR 37 0110 0800 0000 0804 8056 744  με βάση την 

ακόλουθη διαδικασία: 

 

Α. Συμμετοχή σε Αγώνες.Tα σωματεία θα καταθέτουν  την αντίστοιχη συνδρομή 

σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα και  φωτοτυπία του αποδεικτικού κατάθεσης της 

τράπεζας, μαζί με την δήλωση συμμετοχής στους αγώνες θα αποστέλλονται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Ο.Α.Β. info@weightlifting.gr 

 

Β.Εγγραφές - Μετεγραφές: Τα σωματεία μαζί με την αίτηση εγγραφής θα καταθέτουν 

και φωτοτυπία του αποδεικτικού κατάθεσης στην τράπεζα της αντίστοιχης συνδρομής. 
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Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 
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Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Ε.Ο.Α.Β. για το 2017  περιλαμβάνει: α) την δημιουργία 

Εκπαιδευτικών Ακαδημιών Άρσης Βαρών, β) την οργάνωση Σεμιναρίων επιμόρφωσης ,γ) 

εκπόνηση ενιαίων προπονητικών προγραμμάτων, δ) αξιολόγηση σωματείων και σωματεια-

κών προπονητών. Η υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού συντονίζεται από Επιτροπή 

Ανάπτυξης την οποία συγκροτεί η Τεχνική Επιτροπή.  

2.1 Δημιουργία Εκπαιδευτικών Ακαδημιών Άρσης Βαρών (ΕΚ.Α.Α.Β) 

Με απόφαση της ΤΕ θα δημιουργηθούν Εκπαιδευτικές Ακαδημίες Άρσης Βαρών σε περιοχές 

όπου υπάρχει η απαιτούμενη οργανωτική και στελεχιακή υποδομή 

Κάθε ΕΚ.Α.Α.Β θα αποτελεί ένα αυτοδύναμο πυρήνα ανάπτυξης της άρσης βαρών.  

Η στελέχωση κάθε EK.A.A.B θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 προπονητές εκ των οποίων οι 

δύο θα είναι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ  ενώ θα υποστηρίζεται και από την υγειονομική επιτροπή. 

Τα ΕΚ.Α.Α.Β στην αρχή της περιόδου θα καταθέτουν ένα προκαταρτικό  προγραμματισμό 

τον οποίο  στη συνέχεια θα έχουν την δυνατότητα να προσαρμόζουν ανάλογα με τις δυνα-

τότητες που θα προκύπτουν. 

Στα καθήκοντα τους  περιλαμβάνονται: 

1)Προσέλκυση νέων αθλητών/αθλητριών (σύνδεση με σχολεία περιοχής)  

2)Διοργάνωση αγώνων παμπαίδων-παγκορασίδων 

3)Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για αθλητές, γονείς, προπονητές 

4)Διοργάνωση Αγωνιστικών συναντήσεων μεταξύ σωματείων 

5)Προετοιμασία επίλεκτων σωματειακών αθλητών 

6)Προβολή του αθλήματος 
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2.2. Οργάνωση Σεμιναρίων και δημιουργία επιτροπής για σύνταξη ενιαίων προ-

πονητικών προγραμμάτων   

Η Τεχνική επιτροπή  της ΕΟΑΒ σε συνεργασία με τον  ΠΣΕΠΑΒ  θα προγραμματίσουν  την 

οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης των προπονητών καθώς επίσης την δημιουργία επι-

τροπής για την σύνταξη και εκπόνηση ενιαίων προπονητικών προγραμμάτων  για την υπο-

στήριξη του έργο των προπονητών  

2.3. Διοργάνωση Σεμιναρίων Κριτών και Γραμματειακής Υποστήριξης 

Η Τεχνική επιτροπή θα συντονίσει την οργάνωση σεμιναρίων Κριτών και Γραμματειακής 

υποστήριξης με στόχο την δυνατότητα δημιουργία αυτοδύναμης οργανωτικής υποδομής, 

σε περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης αγώνων άρσης βαρών 
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2.4.Αξιολόγηση Σωματείων 
 

Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2017 θα γίνει η αξιολόγηση των Σωματείων και 

ανακηρυχθούν οι τρεις πρώτοι σύλλογοι: 

 

α)Γενική κατηγορία: Συνολική βαθμολογία & Αγωνιστικές Διακρίσεις σύμφωνα με τα 

παρακάτω κριτήρια: 

 

1. Από όλες τις διοργανώσεις της ΕΟΑΒ: α) Πανελλήνια Πρωταθλήματα β) Περιφερειακά 

Πρωταθλήματα. 

 

2. Η 1η-8η θέση αθλητή/αθλήτριας σε παγκόσμια πρωταθλήματα (ανδρών, γυναικών, 

εφήβων, νεανίδων κ.ο.κ.), αντιστοιχεί με τους βαθμούς τις αντίστοιχης θέσης στα 

πανελλήνια πρωταθλήματα επί 3 (δηλαδή 1η θέση 84Χ3=252 βαθμούς, 2η  θέση  75Χ3=225 

βαθμούς, 3η θέση 69Χ3=207 βαθμούς, 4η θέση 66Χ3=198 βαθμούς κοκ). 

 

3. Η 1η-8η θέση αθλητή/αθλήτρια σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (ανδρών, γυναικών, εφήβων, 

νεανίδων, κ.ο.κ.), αντιστοιχεί με τους βαθμούς τις αντίστοιχης θέσης στα πανελλήνια 

πρωταθλήματα  επί 2 (δηλαδή 1η  θέση 84Χ2=168 βαθμούς, 2η  θέση  75Χ150 βαθμούς, 3η 

θέση 69Χ2=138 βαθμούς, 4η θέση 66Χ2=132 βαθμούς κοκ). 

 

4. Η συμμετοχή για κάθε αθλητή-αθλήτρια  σε διεθνείς αγώνες εξωτερικού αντιστοιχεί με 84 

βαθμούς (εξαιρούνται οι συμμετοχές σε μήτινγκ). 

 

5. Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2016 στην τελική βαθμολογία, τα Σωματεία θα 

πριμοδοτούνται με βάση το σύνολο συμμετοχών αθλητών-αθλητριών ηλικίας 10-12 ετών 

συμφώνα με την παρακάτω κλίμακα: 

i. Από 10 έως 20 με ποσοστό 10% τις τελικής του κατάταξης 

ii. Από 21 έως 30 με ποσοστό 20% τις τελικής του κατάταξης. 

iii. Από 31 και πάνω με ποσοστό 30% τις τελικής του κατάταξης. 

 

(πχ σωματείο που στο τέλος της χρονιάς η βαθμολογία του από όλους τους αγώνες είναι 

1000 βαθμοί, με 10 έως 20 συμμετοχές στην κατηγορία παμπαίδων-πανκορασίδων θα 

παίρνει σαν μπόνους το ποσοστό 10% (1000+10%=1100 βαθμοί). 
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6. Επίσης με ποσοστό 30% στην βαθμολογία του πανελλήνιου πρωταθλήματος Παίδων-

Κορασίδων θα πριμοδοτούνται τα σωματεία που αγωνίζονται σε αυτά τελική κατάταξη των 

σωματείων (πχ Αν το σωματείο στο πρωτάθλημα παίδων πάρει 500 βαθμούς στην τελική 

κατάταξη θα βαθμολογηθεί με επιπλέον 150 Βαθμούς ως μπόνους) 

 

7. Η σημείωση Νέου Πανελλήνιου Ρεκόρ από αθλητή ή αθλήτρια σωματείου θα αντιστοιχεί με 

84 βαθμούς. 

 
β) Ειδικές κατηγορίες 

 
Για  κάθε κατηγορία Παίδων & Κορασίδων. 

 
Η συνολική βαθμολογία για κάθε κατηγορία, από όλες τις διοργανώσεις της Ε.Ο.Α.Β.: 

α) Πανελλήνια Πρωταθλήματα  

β) Περιφερειακά Πρωταθλήματα.  
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2.5.Αξιολόγηση σωματειακών προπονητών 

 
Α)Κατηγορίες οδοιπορικών Σωματείων 

 

Με βάση τα κριτήρια της γενικής κατάταξης (αγωνιστική περίοδος 2016) εντάσσονται μέχρι 

50 συνολικά σωματεία: 

 

Τα σωματεία χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: 
 
Α1 κατηγορία:    1η - 6η  θέση                  
 
Α2 κατηγορία :  7η - 12η  θέση                  
 
Α3 κατηγορία:  13η - 24η  θέση 
          
Α4 κατηγορία:  25η - 50η θέση 
 

 
 Παρατηρήσεις: 
 

 Με πρόταση της Τεχνικής Επιτροπής και σε συνεργασία με τον Ταμία της 

Ομοσπονδίας, καθορίζετε το αντιμίσθιο που θα καταβληθεί στα σωματεία, για τις 

ανάγκες των προπονητών. Η Τεχνική Επιτροπή μπορεί να θέτει συγκεκριμένα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, στην αξιολόγηση του έργου των σωματειακών 

προπονητών όπως μαζικότητα, ανάπτυξη κ.α. 

 Από την 25η Θέση έως και την 50η θέση απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη 

σωματείων  είναι να έχουν συμμετάσχει με 10 αθλητές-αθλήτριες σε  μια  

τουλάχιστον από τις διοργανώσεις της Ε.Ο.Α.Β. 

 Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των 50 σωματείων θα 

εντάσσονται σωματεία, μετά από αξιολόγηση των εξής κριτηρίων, με την 

ακόλουθη σειρά: 1) τον μεγαλύτερο αριθμό αθλητών/αθλητριών, 2) την  

συνολική βαθμολογία, 3) την συμμετοχή σε μεγαλύτερο αριθμό  διοργανώσεων.   

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας κριτηρίων εντάσσονται στην ίδια θέση  τα σωματεία 

που ισοβαθμούν. 
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Β) Πριμοδοτήσεις Σωματειακών Προπονητών 

 

1ο Κριτήριο: Οι σωματειακοί προπονητές συμφώνα και με τον εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό της ομοσπονδίας θα πριμοδοτούνται σύμφωνα με την κατηγορία που έχει 

ενταχθεί το Σωματείο στην βαθμολογία 2016 και μετά από σχετική εισήγηση της Τεχνικής 

Επιτροπής προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β.   

 

2ο Κριτήριο: Για κάθε αθλητή-αθλήτρια που έχει επιλεγεί στην Εθνική Ομάδα και 

προετοιμάζετε με τον Σωματειακό προπονητή θα δίδεται πριμοδότηση μετά από πρόταση 

της Τεχνικής Επιτροπής και απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β. Για όσο διάστημα, αθλητές-

αθλήτριες τις Εθνικής Ομάδας γυμνάζονται με τους Σωματειακούς προπονητές, αυτοί 

θεωρούνται συνεργάτες των Εθνικών προπονητών. 

 

3ο Κριτήριο: Τα σωματεία που έχουν καταλάβει 1η-6η θέση στα παρακάτω 

πρωταθλήματα: Πανελλήνια πρωταθλήματα Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων, Παίδων. 

Πανελλήνια πρωταθλήματα Νεανίδων, Κορασίδων, Νέων Ανδρών & Νέων Γυναικών. 

 

4ο Κριτήριο: Τα σωματεία που συμμετέχουν με τουλάχιστον ½ του προβλεπόμενου 

αριθμού συμμετοχών σε κάθε πρωτάθλημα (που ανήκουν στην παράγραφο 1.2.) και δεν 

εντάσσονται στην πριμοδότηση διακρίσεων (παράγραφος 1.2.) δικαιούνται εφάπαξ 

πριμοδότησης. 

 

5ο Κριτήριο: Τα σωματεία για το σύνολο συμμετοχών των αθλητών-αθλητριών τους 

ηλικίας 10-12 ετών και σύμφωνα με την κλίμακα αθλητών-τριών, α) από 10 έως 20, β) από 

21 έως 30 και γ) από 31 και πάνω,  θα δικαιούνται εφάπαξ πριμοδότησης (50 βαθμοί-100 

βαθμοί-150 βαθμοί). 

 

6ο Κριτήριο: Τα σωματεία για το σύνολο των εγγραφών αθλητών-αθλητριών τους, που 

θα κυμαίνεται: α) από 20 έως 30 β) από 31 έως 40 γ) από 41 και πάνω, θα δικαιούνται 

εφάπαξ πριμοδότησης. 
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Προγραμματισμός Εθνικών Ομάδων 
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3.1.Προεθνικές ομάδες 
 
Α. Οι προεθνικές ομάδες όλων των κατηγοριών (Ανδρών /Γυναικών /Εφήβων 

/Νεανίδων/Παίδων/Κορασίδων θα συγκροτούνται δύο φορές το χρόνο, 1/1 και 1/7. 

Για το 1ο εξάμηνο του 2017  οι προεθνικές ομάδες μαζί με τα κριτήρια επιλογής τους  θα 

αποσταλούν στους αθλητές/τριες/, στον ΠΣΕΠΑΒ και στα σωματεία της ΕΟΑΒ και  μέχρι 

15/1/2017.   

Β. Κριτήρια επιλογής προεθνικών ομάδων: Η επιλογή θα γίνεται μετά από πρόταση του 

Εθνικού προπονητή, απόφαση της Τ.Ε. και  συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: 

α) Επιδόσεις 2016-2017 

β) Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις 2016-2017 

γ) Συμμετοχή σε διοργανώσεις εσωτερικού 2016-2017 

δ) Συμμετοχή σε αγωνιστικές συναντήσεις 2016-2017 

 
Γ. Η Τ.Ε. θα ορίζει τους υπεύθυνους προπονητές που θα επιβλέπουν την αγωνιστική 

προετοιμασία των αθλητών/τριων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες προετοιμασίας 

κάθε αθλητή/τρια (τόπος διαμονής, χρόνος προετοιμασίας, απασχόληση, σπουδές κα) και  

οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται και να ενημερώνουν τον Εθνικό 

Προπονητή.  

 
Δ. Οι αθλητές/τριες των προεθνικών ομάδων υποχρεούνται να συμμετέχουν στις 

αγωνιστικές συναντήσεις και σε αγωνιστικούς στόχους που καθορίζει η Τ.Ε. 

 

3.2.Εθνικές Ομάδες 
 
Α. Τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την συμμετοχή σε προκαθορισμένο  αγωνιστικό 

στόχο θα συγκροτούνται οι προκαταρκτικές εθνικές ομάδες.  

Η επιλογή θα γίνεται μετά από πρόταση του Εθνικού προπονητή,  απόφαση της ΤΕ και  

συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: 

α) Επιδόσεις   2016-2017 

β) Συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις 2016-2017 

γ) Συμμετοχή σε διοργανώσεις εσωτερικού 2016-2017 

δ) Συμμετοχή σε αγωνιστικές συναντήσεις 2016-2017 
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Β. Η Τ.Ε. θα ορίζει τους υπεύθυνους προπονητές που θα επιβλέπουν την αγωνιστική 

προετοιμασία των αθλητών/τριων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες προετοιμασίας 

κάθε αθλητή/τρια (τόπος διαμονής, χρόνος προετοιμασίας, απασχόληση, σπουδές κα) και  

οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται και να ενημερώνουν τον Εθνικό 

Προπονητή.  

Γ. Οι προκαταρκτικές και οι τελικές  ομάδες καθώς και τα κριτήρια επιλογής θα 

κοινοποιούνται στους αθλητές/τριες , στον Π.Σ.Ε.Π.Α.Β. και στα σωματεία της Ε.Ο.Α.Β. 

Δ. Για την συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες οι αθλητές/τριες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί 

σε τουλάχιστον δυο ελέγχους ντόπινγκ εκ των οποίων ο ένας 1 μήνα πριν από την 

αγωνιστική τους συμμετοχή. 

Ε. Στους αθλητές/τριες και για χρονικό διάστημα από 1- 3 μήνες θα χορηγείται οικονομική 

πριμοδότηση, ενώ μετά από πρόταση του Εθνικού προπονητή θα παρέχεται διαμονή στον 

Αγ. Κοσμά. Το 40/% της οικονομικής πριμοδότησης θα παρέχεται με την ένταξη στην 

προκαταρκτική ομάδα και το 60% μετά από την συμμετοχή τους στους αγώνες. 

 

ΣΤ. Κατηγορίες Οικονομικών πριμοδοτήσεων 

Α) Ανδρών/Γυναικών 

Το ύψος της οικονομικής πριμοδότησης για τις κατηγορίες ανδρών/γυναικών  θα αφορά  

τρείς  κατηγορίες. Στην  1η θα εντάσσονται αθλητές/τριες με  συμμετοχή σε Ολυμπιακούς 

Αγώνες, στην 2η αθλητές/τριες που είχαν αγωνιστεί το 2016 σε διεθνείς αγώνες και στην  

3η  αθλητές/τριες που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά.  

Β) Κατηγορίες εφήβων/νεανίδων/παίδων/κορασίδων 

Το ύψος της οικονομικής πριμοδότησης για τις κατηγορίες εφήβων /νεανίδων /παίδων 

/κορασίδων θα είναι σε δύο  κατηγορίες. Στην 1η θα εντάσσονται  αθλητές/τριες που είχαν 

αγωνιστεί το 2016 σε διεθνείς αγώνες και η 2η τους αθλητές/τριες που θα αγωνιστούν για 

πρώτη φορά.  

 

Ζ. Οι αθλητές/τριες των προεθνικών ομάδων υποχρεούνται να συμμετέχουν στις 

αγωνιστικές συναντήσεις και στους  αγωνιστικούς στόχους που καθορίζει η ΤΕ 
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Δηλωση Σωματείων ΕΟΑΒ για την συμμετοχή 
αθλητών/τριων  σε Εθνικές- Προεθνικές ομάδες 

 

Υποχρεωτική Δήλωση αθλητών/τριών στην αρχή της Χρονιάς 

 

Οι αθλητές – αθλήτριες που έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στις Εθνικές 
Ομάδες την αγωνιστική περίοδο 2017 θα πρέπει να δηλωθούν από τα Σωματεία 
τους έως τις 31/1/2017. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα υπάρχει η 
δυνατότητα ένταξής τους για την συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο (2017). 
Εξαιρούνται οι αθλητές /αθλήτριες που εκδίδουν δελτίο το 2017. 

 
Οι αθλητές/αθλήτριες που θα δηλωθούν, θα είναι στην διάθεση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και 

της Ε.Ο.Α.Β. για την διενέργεια έλεγχων ντόπινγκ, με βάση την νομοθεσία ντόπινγκ. 
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Α.Β. 

 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ. 
(Για την Αγωνιστική Περίοδο 2017) 

 

Πρόταση του                                                                               για την δυνατότητα 
ένταξης αθλητών /αθλητριών στις Εθνικές Ομάδες  2017. 
                                                                                       

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
Έτος  

Γεν. 
Τόπος προπόνησης 

Μέρες και ώρες 

Προπόνησης 

Τηλέφωνο 

Επικοινωνίας 

Ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο 

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
                                            ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
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Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικών-Προεθνικών Ομάδων 
 
1. Οι αθλητές/αθλήτριες των εθνικών ή προεθνικών ομάδων υποχρεούνται ν’ ακολουθούν 

το πρόγραμμα προπόνησης το οποίο καθορίζουν οι Ομοσπονδιακοί προπονητές. 

 

2. Οι αθλητές/αθλήτριες οι οποίοι αρνούνται να συμμετέχουν σε αγώνες η σε στάδιο 

προετοιμασίας της εθνικής ομάδας τίθενται εκτός εθνικής ομάδας. 

 

3. Οι αθλητές/αθλήτριες οι οποίοι κατά την διάρκεια της προπόνησης παρουσιάζουν 

ανάρμοστη ή μη πρέπουσα συμπεριφορά, θα υπόκεινται σε ποινές μείωσης των προνομίων 

που θα φθάνουν μέχρι σημείου απομάκρυνσης από την Εθνική ομάδα. 

 

4. Οι αθλητές/αθλήτριες οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού  θα  

εξετάζονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή η οποία  θα αναφέρει στην Τ.Ε. το 

πρόβλημα τραυματισμού και τον αριθμό των ημερών που θα απουσιάσουν από τις 

προπονήσεις. 

 

5. Οι Ομοσπονδιακοί προπονητές τηρούν ημερολόγιο προπονήσεων αθλητών-αθλητριών. 

 

6. Αθλητής/αθλήτρια που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις προπονήσεις θα υπόκειται, με 

βάση την εισήγηση των Ομοσπονδιακών προπονητών, σε μείωση των αγωνιστικών του 

πριμοδοτήσεων. 

 

7. Τα πριμ αγωνιστικής προετοιμασίας, θα δίνονται στους αθλητές/αθλήτριες μετά από 

έγγραφη εισήγηση των Ομοσπονδιακών προπονητών στην οποία θα αναφέρονται οι τυχόν 

αδικαιολόγητες απουσίες καθώς επίσης  η συνέπεια και η προσπάθεια την οποία καταβάλλει 

κάθε αθλητής-αθλήτρια κατά την διάρκεια της αγωνιστικής του προετοιμασίας. 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ-ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ  

ΟΜΑΔΑΣ 

 
Στην........................ σήμερα......................... οι υπογεγραμμένοι, αφενός η Ε.Ο.Α.Β 

εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο αυτής …………………………….  και τον Γενικό Γραμματέα 

……………………………………. και αφετέρου ο Αθλητής  ή 

Αθλήτρια.................................................................................................... 

συνεφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

 

 Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ένταξη 

στην Εθνική-Προεθνική ομάδα συνδέεται, αφενός με την υψίστη τιμή που γίνεται στον 

αθλητή ή στην αθλήτρια να εκπροσωπήσει την χώρα μας, σε διεθνείς αγώνες και αφετέρου 

με την ανάληψη από την Πολιτεία ενός ιδιαίτερα υψηλού κόστους λειτουργίας, θεωρεί 

αναγκαία την συμφωνία και την αποδοχή των παρακάτω αμφοτεροβαρών υποχρεώσεων 

μεταξύ της Ε.Ο.Α.Β. και του αθλητή ή της αθλήτριας που πρόκειται να ενταχθεί στην 

Εθνική-Προεθνική ομάδα την αγωνιστική περίοδο 2017. 

 

 Το παρόν συμφωνητικό ισχύει από την ημερομηνία ένταξης στην προκαταρκτική 

ομάδα για το ………..….……………………. έως και το τέλος της διοργάνωσης. 

 

 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ε.Ο.Α.Β. 

 
Η Ε.Ο.Α.Β.  λαμβάνοντας υπόψη: 

 

α) Την γενικότερη αθλητική νομοθεσία και το πλαίσιο λειτουργίας που χαράσσει ή 

Πολιτεία. 

β) Το καταστατικό, τον σχεδιασμό-προγραμματισμό, τον Τεχνικό Κανονισμό & τις 

συμπληρωματικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ο.Α.Β., συμπαρίσταται ηθικά και ενισχύει 

οικονομικά τον αθλητή ή την αθλήτρια που ανήκει στην Εθνική-Προεθνική ομάδα, 

φροντίζοντας & επιβλέποντας την γενικότερη και ειδικότερη προπονητική προετοιμασία. 

 

Με βάση τα παραπάνω, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα σας χορηγηθεί 

οικονομική πριμοδότηση ………………... με βάση και τον σχεδιασμό της Ε.Ο.Α.Β. 
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2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

 
α) Όσον αφορά την αγωνιστική προετοιμασία του ο αθλητής-ή αθλήτρια αποδέχεται τις 

αποφάσεις του Δ.Σ., της Τ.Ε., τον κανονισμό λειτουργίας της Εθνικής-Προεθνικής ομάδας 

καθώς και τους λοιπούς κανονισμούς και το καταστατικό της Ε.Ο.Α.Β. 

 

β) Όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική κάλυψη ο αθλητής -η αθλήτρια συμφωνεί και 

αποδέχεται ότι ουδέποτε θα λάβει και με οιανδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε φαρμακευτική 

ουσία πέραν από αυτές που χορηγεί εγγράφως  ή αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της 

Ε.Ο.Α.Β. 

 

γ) Ο αθλητής ή αθλήτρια θα υποβάλλεται σε έλεγχο ντόπινγκ οποτεδήποτε του ζητηθεί 

από τους κατά τον νόμο αρμόδιους φορείς   

 

 

 
                       ΓΙΑ ΤΗΝ  Ε.Ο.Α.Β.    
                                                                                                  
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      Ο ΑΘΛΗΤΗΣ/Η ΑΘΛΗΤΡΙΑ 
                                                      
                                                                                               
                                                                                                         ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 
  
                                                                                                          Α) 
  
                                                                                                          Β) 
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Σε περίπτωση που ο αθλητής-αθλήτρια δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του 
συνυπογράφουν και οι δυο γονείς - κηδεμόνες. 

 

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης αθλητή-αθλήτριας 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ  

Ο - Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

Με την ιδιότητα του μέλους της εθνικής – προεθνικής ομάδας άρσης βαρών οποιασδή-
ποτε κατηγορίας και φύλλου: 
 
α) Δεν χρησιμοποίησα ούτε θα χρησιμοποιήσω απαγορευμένες ουσίες. 
 
β) Θα λαμβάνω μόνο όσα φαρμακευτικά βοηθήματα μου χορηγεί εγγράφως η Υγειονο-
μική Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β. 
 
γ) Στην περίπτωση μετάβασης στο εξωτερικό προκειμένου να λάβω μέρος σε διεθνή δι-
οργάνωση, με την παραπάνω ιδιότητά, δεν θα μεταφέρω στις αποσκευές μου οποιοδή-
ποτε φαρμακευτικό σκεύασμα πέρα απ’ ό,τι έχει εγκρίνει και χορηγήσει  η Υγειονομική 
Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β.   

                                                                                    Ημερομηνία:      ………./201… 
 

                                                                             Ο - Η Δηλ. 
 
 

                                                                               (Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

(Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)
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Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης αθλητή-αθλήτριας (Ανήλικος) 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ  

Ο - Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

O γιος μου/η κόρη μου ………………………………………………..., με την ιδιότητα του μέ-
λους της εθνικής – προεθνικής ομάδας άρσης βαρών οποιασδήποτε κατηγορίας και 
φύλλου: 
 
α) Δεν χρησιμοποίησε ούτε θα χρησιμοποιήσει απαγορευμένες ουσίες. 
 
β) Θα λαμβάνει μόνο όσα φαρμακευτικά βοηθήματα του/της χορηγεί εγγράφως η Υγει-
ονομική Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β. 
 
γ) Στην περίπτωση μετάβασης στο εξωτερικό προκειμένου να λάβει μέρος σε διεθνή δι-
οργάνωση, με την παραπάνω ιδιότητά του/της, δεν θα μεταφέρει στις αποσκευές 
του/της οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα πέρα απ’ ό,τι έχει εγκρίνει και χορηγεί η 
Υγειονομική Επιτροπή της Ε.Ο.Α.Β.   

                                                                                    Ημερομηνία:      ………./201… 
 

                                                                             Ο - Η Δηλ. 
 

                                         * 

 
                                                                               (Υπογραφή)  

 
 
 
*  Υπογραφούν και οι δύο γονείς  

 

 (Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) 

 

 

 


